Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie miesta

samostatný odborný referent verejného obstarávania Mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:
•
minimálne úplné stredné vzdelanie,
•
prax v oblasti verejného obstarávania minimálne v dĺžke 1 rok,
•
znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, najmä zákona č.343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc
týkajúcich sa verejného obstarávania, znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie,
znalosť procesných pravidiel pri výkone dohľadu na Úrade pre verejné obstarávanie,
•
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•
bezúhonnosť,
•
ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý,
•
samostatnosť a flexibilita v práci, koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti, spoľahlivosť,
precíznosť, rozhodnosť, lojálnosť, organizačné schopnosti, rýchla orientácia v rôznych oblastiach vo vzťahu
k originálnym a preneseným kompetenciách mesta.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2021
Mzdové ohodnotenie : v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
• doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a životopise.
Náplň práce referenta verejného obstarávania : - zabezpečuje verejné obstarávanie pre mesto podľa zákona č.343/2015
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Pripomienkuje zmluvy uzatvorené s dodávateľmi z hľadiska verejného
obstarávania. Vypracováva a aktualizuje vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť
osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 31. marca 2021 do 1600 hod. na adresu :
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom :
„Výberové konanie - referent verejného obstarávania- neotvárať“.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 31.marca 2021 do 1600 hod.
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu
z registra trestov podľa zákona 330/2007/Z. z o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dátum, miesto
a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného
výberového konania.
V Handlovej dňa 03.03.2021

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

